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چکیده 

این مقاله تالش دارد تا با گذر از محتوا ، نثر و معّرفی آثار متون کهن، به قواعد و ویژگی های موجود در معرفی شهرها بپردازد . در این راستا 
ده شهر از عصر سامانی در تمدن اسالمی ایران انتخاب شده، آثار و منابع مورد بررسی با توجه به ساختار و طرح پژوهشی درپنج عنوان 
طبقه بندی شده است. معّرفی شهرها ، به ترتیب از “ اقلیم و شهر ” شروع شده و به “ شهر و فرهنگ ” خاتمه یافته است . موضوعات مقاله 
با توجه به بس��تر مطالعه ی موردی که عصر س��امانی را ش��امل می شود به شناسایی” ماوراءاانّهر ” پرداخته و کلیاتی از شهر های این دوره 
معّرفی شده است . بدنة اصلی مقاله شامل برشمردن ویژگی های تفکیکی و موضوعی شهرها و تحلیل آنها است . در بین شهرهای مورد 
مطالعه این نوشته ، سه ویژگی در معّرفی شهرها مورد توّجه بوده که بیشترین و کامل ترین معّرفی مربوط به شهر “سمرقند و بخارا « است .

 آنچه که به عنوان پرس��ش اصلی مقاله و فرضیة “ قاعده مندی در معّرفی ش��هرهای متون کهن ” مورد توّجه بوده اس��ت در بدنة اصلی 
مقاله پاس��خ داده ش��ده و اطالعات طبقه بندی شده مورد تحلیل قرار گرفته اس��ت. معّرفی شهرهای بزرگ نیز دارای قاعده ویژه و کاملی 

بوده است به شیوه ای که نکته ای از جامعّیت معّرفی شهرها کاسته نشده است.
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مقدمه
در پژوهش های دانش��گاهی و غیر دانش��گاهی  بهره گیری از منابع 
تاریخی و جغرافیایی ُقدما  به عنوان بخش پایه ای و یا انتقال مباحث 
کلّی موضوعات مورد نظ��ر  جایگاه ویژه ای دارد . متون و منابعی که 
روزگاری به عنوان نسخ خطی در دسترس معدودی از علمای زمان 
قرار داش��ته  در حال حاض��ر می تواند حاصل حرفی ت��ازه و یا چراغ 
راهی برای پژوهش های حال و آینده باش��د؟ با این دیدگاه، فرضیة 

این مقاله با طرح این پرسش ها شکل گرفته است : 
آیا معّرفی شهرها در این متون از متدولوژی خاصی در فهرست بندی 
محتوایی برخوردار بوده است؟ آیا بزرگی و کوچکی شهرها، تأثیری 
در ش��یوه معرفی این مناطق داشته؟ آیا موّرخین ، الگویی در تدوین 
منابع داش��ته و ب��ا قواعدی به موضوعات ش��هری می پرداختند؟ در 

پاسخ آن به پرسش های فرضیه اقدامات زیر انجام گرفته است :
دامنة تحقیق : انتخاب یک دورة خاص در تاریخ اس��المی  ایران  که 
ب��ا توّجه به ویژگی های خاص فرهنگی و زبانی و گس��ترش علوم و 

فنون عصر سامانی ، مورد توّجه قرار گرفته است .
منابع تحقیق : انتخ��اب منابع مرجعی که حتی االمکان به این دوره 

در قرن چهارم هجری نزدیک باشد . 
نمونه های تحقیق : انتخاب ده ش��هر از خراسان و ماوراءالّنهر که در 
این منابع مورد معّرفی قرار گرفته اند. دو ش��هر از شهر های دهگانه 
مورد بررس��ی  به عنوان شهر های بزرگ و مهم عصر سامانی ، مانند 
سمرقند و بخارا به عنوان شهرهای بزرگ ،در� قیاس با دیگر شهر ها� 

مورد مطالعه و طبقه بندی قرار گرفته است . 
مراح��ل تحقیق : با مطالعه و فیش برداری موضوعی در محتوای هر 
شهر،  پنج ویژگی در معّرفی شهرها استخراج شد : )اقلیم ، تقسیمات 
ش��هر و نواح��ی ، توصیف حاکم��ان ، اقتصاد ، سیاس��ت و فرهنگ( . 
محت��وای مورد نظر در معّرفی ش��هرها نیز در ذیل موضوعات فوق ، 

طبقه بندی و معّرفی و تحلیل شد .

ماوراءالنّهر در متون کهن 
از آنجایی که در این مقاله ، موضوع “شهر و ویژگی های آن در عصر 
س��امانی” در متون کهن مورد پژوهش قرار گرفته اس��ت ، ضرورت 
دارد س��رزمین خراس��ان و ماوراءالّنهر نیز مورد بررس��ی و شناسایی 

قرار گیرد . 
 س��رزمین ماوراءالّنه��ر را بای��د یکی از مراکز برجس��تة فرهنگ و 
تم��ّدن در تاریخ ایران برش��مرد که در تعری��ف آن آورده اند : “در 
سراس��ر دنیا ب��ه فراخی نعم��ت و صفا و خّرم��ی و پربرکت بودن 

معروف اس��ت ”)ابن حوقل ، 1366 : 193(. 
»ابن خرداد ب��ه« س��خنی پیرام��ون ش��گفتی های زمی��ن در ناحیة 
ماوراءالّنه��ر دارد و می گوید که می توان “در ماوراءانّهرخراس��ان ، در 
ش��هری که به آن بیکند می گفتن��د  دیگ های بزرگ را یافت که به 
وس��یله ی نردبان باال می برند” )اصطخ��ری ، 1381 ق. : 133(. در 
س��خن موّرخان ، این ناحیه را بس��یار آباد و خّرم و در ارتباط فّعال با 

دیگر سرزمین های مجاور می بینیم. حافظ شیرین سخن نیز در بیت 
مش��هور خویش )دیوان حافظ( پیرامون دو شعر معروف ماوراءالّنهر ، 
اوج آمال و آرزوهای خود را در بخشش به دلداده ، نشان داده است :

اگر آن ترک شیرازی ، به دست آرد دل ما را 
به خال هندویش بخشم ، سمرقند و بخارا را

 ب��ه همی��ن روش می توانی��م در کتب معتب��ر تاریخی نی��ز که از 
ماوراءالّنهر یاد کردند  چنین دیدگاه های دلنشینی را مشاهده کنیم... 
در کت��ب موّرخین ب��ه علّت عدم تقارن زمانی با یکدیگر ، س��خنان 
غیر متش��ابهی نیز یاد ش��ده اس��ت که گاه با دیگ��ر منابع منطبق 
نیس��ت و این به دلیل عدم هم زمانی بین جغرافیا نویس��ان اس��ت . 
هرچن��د کتاب های جغرافیای��ی معتبر نیز گاه چنان مطالبی ش��بیه 
به هم قید کرده اند که انس��ان می پندارد ش��اید اینان از روی یک 
کتاب ، نس��خه برداری کرده اند . از جمله می توان از کتب »مس��الک 
و ممالک« »اصطخری« � »اش��کال العالم« »جیهانی”� »احس��ن 
التقاسیم« »مقّدس��ی”، و »صوره االرض« »ابن حوقل« نام برد . اّما 
با این وصف ، شناس��ایی ” ویژگی معّرفی شهرها در متون کهن ” که 
مس��ئله و پرسش اصلی این پژوهش است  از موضوعات مشترک در 

بیان نویسندگان در این کتاب ها است .
ماوراءالّنهر جزء ترکس��تان محسوب نمی ش��د و منطقه ای مسلمان 
نش��ین بوده است . از آنجایی که در پش��ت رود جیحون قرار گرفته 
ب��ود ، به آن ماوراءالّنه��ر جیحون می گفتند . ای��ن دو رود که بعد ها 
پس از حمالت مغول به نام »آمو دریا« ) رود جیحون ( و س��یر دریا 
) رودسیحون ( نامیده شدند ، داده شده است ) لسترنج ، 1367: 461(. 
 موقعّی��ت جغرافیایی ماوراءالّنهر را مولّف حدودالعالم چنین ذکر کرده 
است : "حدود مشرق وی حدود تّبت است ، و جنوب وی خراسان است 
و حدود خراس��ان و مغرب وی غوزس��ت و حدود خلج ، و شمالش هم 
حدود خلج اس��ت . و این ناحیتی اس��ت عظیم و آبادان و بسیار نعمت 
و ترکس��تان ، و جای بازرگانان ، و مردمانی اند جنگی و غازی پیش��ه و 
تیر انداز و پاک دین ، و این ناحیتی با داد و عدل اس��ت و اندر کوه های 
وی معدن س��یم است و زر س��خت بسیار ، با همة جوهر های گدازنده 
که از کوه خیزد ، با همة دارو ها که از کوه خیزد ، چون زاگ و زرنیخ و 
گوگرد و نوش��ادر" ) حدودالعالم ، 1362 : 106- 105(. لقب پادشاهان 
ماوراءالّنهر را نیز ) کوشان شاه ( ذکر کرده اند ) ابن خردادبه ، 1388ق:32(. 
در زمینة منطقة ماوراءالّنهر چنین آورده ش��ده است که : "سرشار از 
نیکی ها ، آبادانی ، دانش پروری ، نیرومندی ، گردن ستبری ، پی گیری ، 
دلپاکی و هم زیس��تی اس��ت . مردم آن ثروتمند ، پاکدامن ، نیکخواه ، 
مهمان نواز ، دانشمند پرست هس��تند . خالصه اسالم در آنجا شاداب ، 
دول��ت نیرومند ، دادگری اس��توار ، فقیه��ان دانا ، ثروتمندان س��الم ، 
پیش��ه وران ماهر ، فقیران کارگر هس��تند . آنجا کمت��ر دچار قحطی 
می ش��وند . آن اکن��ون هم م��رزی جنگ��ی و هم م��رزی علمی و 
جایگاه ارشاد اس��ت . بدعت و احکام ظالمانه در آنجا دیده نمی شود  
) مقدس��ی ،  1388 ق.، چ 2  ، 382 � 381( . جیهانی نیز در کتاب خود 
در ذک��ر ماوراءالّنهر ابتدا س��خنی پیرامون وضعی��ت منطقه آورده و 
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سپس به خوشی آب و هوا و عدم قحط سالی در آنجا اشاره می کند . 
سپس به مرغزار ها و آب های گوارا و کوه ها و صحراها و چهارپایان 
و معادن و میوه ها اش��اره دارد . وی در قس��متی دیگر به سخاوت و 
جوانمردی اصحاب ماوراءالّنهر می پردازد و چنین می آورد : "در بیشتر 
والیت و شهر های ایشان چنان است که گویی همة مردمان در یک 
س��رای اند و خویش یکدیگرند و هیچ کس به خانه یکدیگر نرود که 
نه پندارد که خانه خویش است . عادت و سیرت ارباب ماوراءالّنهر آن 
اس��ت که چون بیگانه رسد در مهمانی داشتن او با یکدیگر مسابقت 

کنند و مباهات و مفاخرت کنند  ) جیهانی، 177-178:1368( .
 بنابرای��ن طبق نظ��ر موّرخ��ان و جغرافی نویس��ان معتبر می توان 
چنین ابراز کرد که س��رزمین ماوراءالّنهر ، س��ابقه ای بس دیرینه در 
کش��اکش های ایران و توران داشته است و پس از ظهور اسالم ، به 
این مذهب حیاتبخش گرایش پیدا می کند . قبل از پذیرش اسالم ، بر 
طبق آثار تاریخی به جای مانده ، مذهب مردم این منطقه به س��مت 
مذاهب ش��رقی گرایش داشته است که معابد موجود در این منطقه 

گواه بر این مطلب است . 
 تجارت و اقتصاد در این منطقه به دلیل مساعد بودن شرایط اقلیمی 
و قرار گرفتن بر سر راه ، مسیر های مهم تجارتی مانند راه ابریشم ، از 

رونق واالیی برخوردار بوده است ) نرشخی،  1351: 29( . 
 رودهای جیحون و س��یحون نیز از دیگر عوامل رش��د و ترّقی این 
منطقه در تاریخ بوده و ش��هر های بس��یاری در اطراف آنها به وجود 
آمده اند . رود دیگری که در این منطقه جریان داشته است ، رود سغد 
بوده اس��ت که شهر های بخارا و سمرقند نیز در کنارة آن بنا شده و 
از وج��ود آن بهره ها برده اند و به اعتباری آبادانی و خّرمی خویش را 

مدیون همین رود هستند .

شهرها در قلمرو سامانیان 
س��امانیان در پهنة گس��ترده ای ، از حدود غربی خراسان تا مرز های 
ترکس��تان در آن س��وی رود جیحون ) آمو دریا ( فرمان می راندند . بر 
سراسر این قلمرو ) خراسان و ماوراءالّنهر ( که در گذشته ای دور تحت 
نظر دو نظام و سلسله اداره می شد ، با ظهور سامانیان وحدت سیاسی 
حکم فرما ش��د . مقدسی ) 1388 ق.، چ 2 : 472- 469( به پیروی از 
پیشگامان دانش جغرافیا از این واحد سیاسی مستقل با نام » مشرق« 
یا خراس��ان یاد کرده و س��امانیان را » شاهان خراسان «خوانده است  

) اصطخری ، 1381ق. : 245(. 
بخارا ، پایتخت پرش��کوه س��امانیان و مهم ترین شهر ماوراءالّنهر در 
مس��یر سفالی رود سغد )زرافش��ان کنونی ( امروزه در جنوب غربی 
جمهوری ازبکس��تان واقع اس��ت . این ش��هر از زمان حکومت امیر 
اس��ماعیل بن احمد تا انقراض سامانیان ، بیش از یک سده ، به مثابه 
مرکز سیاس��ی � فرهنگی شرق جهان اسالم ، شهرهایی چون مرو و 
نیش��ابور و س��مرقند را تحت الش��عاع خود قرار داد و مهد خیزش و 

شکوفایی ادبیات فارسی دری شد ) همان : 221(. 
 آنچ��ه که موّرخی��ن ، جغرافی دانان و یا سفرنامه نویس��ان در تدوین 

فرهنگ تاریخ و تمدن و شرح احوال مردم و شهرها و شیوة زندگی 
و دیگر موضوعات زمان و عصر خویش به رشتة تحریر درآوردند  در 
پژوهش های امروزی و به ویژه در مطالعات بین رش��ته ای در علوم 
انسانی و هنر  دارای ظرفیت های ارزشمند پژوهشی و علم افزایی است .

در این راستا و در مجموع شهرهای مورد مطالعه در منطقه خراسان 
و ماوراءالّنهر عبارتند از :

جوزجان، چغانیان ، ُختل یا ختالن ، خوارزم، غرجس��تان، سیس��تان ، 
بُست و غزنه ، کرمان، سمرقند و بخارا.

 اغلب شهرهایی که در متون کهن به آن اشاره شده، با ساختار ویژه 
و مش��خص مورد معرفی قرار گرفته اند، در جهت ارایه مستند از این 
ویژگی ها ، مطالب مربوط به هر ش��هری ، به عناوین جزیی تر تقسیم 
شده است و در پایان نیز با توّجه به ویژگی های تفکیکی در معّرفی 
شهرها  مطالب اسنادی ارایه شده است . ویژگی ها و موضوعات مورد 

توّجه در معّرفی شهرها به قرار زیر است :
1.ویژگی های جغرافیایی و اقلیمی ش��هرها : کوهس��تانی ، کویری ، 
دش��ت ، مجاورت رود بودن یا مجاورت ش��هری مهم و مش��هور و 

توصیف زیبایی های شهر .
2. توصیف احوال امیران و شرح کوتاهی از ویژگی های رفتاری آنان 

مانند : دانش دوستی ، سیاست مدار بودن و غیره .
3. معرفی نواحی و قصبات ش��هر در تقسیمات کشوری  ... فضاهای 

شهری ) در مورد شهرهای بزرگ (
4. ویژگی های اقتصادی ش��هر ، نظیر ش��غل اصلی مردم ، محصول 
عمدة شهر ، بازرگانی و تجارت ، دارایی و اموال مردم شهر ، اموال حاکم...

5. ویژگی های فرهنگی : مذهب ، زبان .
ب��ا توّج��ه به این پن��ج ویژگی و یا محت��وای ارایه ش��ده در معّرفی 
ش��هر های مورد مطالعه که بیشترین نویس��ندگان بدان پرداخته اند  

بدین شرح است :
1. معّرفی ویژگی های جغرافیایی و اقلیمی شهرها :

جوزج��ان : اصطخری این والی��ت را با توصف جغرافیای تاریخی و 
طبیعی آن آورده است )1381ق. :  214( 

چغانیان : این ش��هر با توصیف محل و مس��یر آمو دریا و قرار گیری 
جهت آن در جوارشهر ، آمده است .

) حدودالعالم،1362 : 109(؛ ) مقدسی،1388ق. :283( .
خت��الن : این ناحی��ه در بخش علیای مس��یر رود جیح��ون و میان 
شاخه های آن )رود پنج و وخش (  قرار داد ) اصطخری، 1381ق. :217( .

خوارزم : این س��رزمین در دو سوی مس��یر پایین رود جیحون قرار 
گرفت��ه و چهار جهت جغرافیایی آن در جوار با دیگر مناطق توصیف 

شده است ) ابن خردادبه، 1386ق. : 32( .
غرجس��تان : این شهر کوهس��تانی در مشرق هرات و در باالی رود 
مرغاب و شمال هریرود قرار داشته است ) حدود العالم، 1362 :93( .

سیستان : این شهر به بزرگی وسعت، یاد شده و در نوشتة اصطخری 
چهار جهت جغرافیایی ش��هر قید شده و محدودة مناطق مجاور آن 

آمده است  ... ) اصطخری، 1381ق. : 192( 
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بُست و غزنه : منطقه ای از مناطق شهر سیستان بوده که به دلیل مجاورت 
با س��رزمین س��ند، هندوس��تان ، از مردان جنگی ترکان خلج که در آن 
 می زیستند یاد شده است  ) حدودالعالم،1362 : 103 (؛ ) عتبی، 1375 : 22(

کرم��ان : معّرف��ی جه��ات چهارگان��ه جغرافیایی ای��ن ناحیه و 
ش��هرهای بزرگ آن،  طوایف کوه نشین بلوچ و قفص ) کوچ  این 
منطقه و سکونت بازرگانان در کرمان ، نکاتی است که اصطخری 
) 1381 ق. : 144-139( و مقدس��ی ) 1388ق. :464- 460( ب��دان 

اشاره کردند .
سمرقند : ُقّدامه بن جعفر ) 1401ق. : 187(  از سابقه تاریخی و کهن 
این شهر، زیبایی های شهر ، سرسبزی و باغ های چشم نواز، پاکیزگی ، 
رعایت زیبایی و اعتدال در منظر شهری ، جذابیت آن در نزد امیران 
و بزرگان س��خن گفته و در آثار جیهانی ) 1368: 180( و ابن حوقل 

) 1366 : 219( آمده است .
توصی��ف اب��ن خردادبه ) 1386ق. : 148- 147(  از ش��هر : "... گویا 
س��مرقند همچون آسمان سبزی اس��ت که کاخ های آن ، ستارگان 
درخشان آن است . و رودش ، همانند کهکشانی است برای جلوه گری ، 

بارویش همچون خورشیدی است با طبقات تو در تو".
بخ��ارا : در کتاب حدودالعالم )1362 :  106( وصف بزرگی و آبادانی 
ش��هر  و در کتاب نرشخی )1351 : 8-7( شرح موقعّیت خاک و آب 
شهر و انباشتگی رسوبات گل رودخانة ماصف که سبب حاصلخیزی 

و طراوت طبیعت بخارا آمده است.
بخارا با توجه ب��ه ویژگی های متنّوع طبیعی و اقتصادی فرهنگی  از 
جمله ش��هرهای ماوراءالّنهر است که نرش��خی به تفصیل در مورد 
جغرافیای انس��انی آن نوش��ته : وصف بازار شهر ، مسجد جامع ماخ 
) که قبل از پذیرش اسالم در منطقه  آتشکده بوده است ( و در سال 94 
هجری  قتیبه بن مسلم این مسجد جامع را بنا کرد  ... )همان :  30 و 67( .

بررسی داده های منابع در مورد شهرها
 الف( ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی :

1. ش��هرهایی که در حاش��یه رودهای منطقه خراسان و ماوراءالّنهر 
قرار داشتند : معّرفی این شهرها با تعیین نام رود و جهت قرار گیری 

شهر در کنار رود مورد نظر انجام می گرفت .
2. ش��هرهایی که در مجاورت شهرهای مهم قرار داشتند از جهات 
چهارگانه جغرافیایی شهر در ارتباط با شهرهای مجاور نام برده شده 

است .
3. ش��هری که در منطقة کوهس��تانی قرار گرفته  به عنوان یکی از 

ویژگی های توصیف اقلیم شهری  مورد توّجه بوده است .
4. ش��هرهای ب��زرگ و والیات مه��م  عالوه بر معّرف��ی اقلیمی  به 
جغرافیای انسانی آن اشاره شده که از شهرهای دهگانه مورد بررسی  

می توان از کرمان و سمرقند و بخارا نام برد .
ب( ویژگی احوال امیران و ش��رح کوتاه��ی از خصلت های فردی و 

حکومتی آنان 
جوزجان : ویژگی حکومتی و ش��کوه پادش��اهی ای��ن مرکز ، که 

بزرگترین حکومت محلی خراس��ان به شمار می رفت،  در سیاست 
و دانش دوس��تی به گونه ای بود که امرای غرجس��ت�ان و غ��ور 
) در مغرب و جنوب  به فرمان آن بوده اند )اصطخری، 1381ق. :214(. 
چغانیان : وصف خاندان محلّی آل محتاج مانند : ابوبکر محتاج و پسرش 
ابوعلی محتاج و امیر ختل که در شهر هولبک فرمان روایی داشت در متون 
مختلف آمده است ) حدودالعالم،1362 : 109( ، ) مقدسی، 1388ق. : 283( ، 

) ابن حوقل، 1366 :455(؛ ) اصطخری، 1381ق( .
خوارزم : پرداختن به دو شهر عمدة خوارزم به نام “ کات ” و “ جرجانیه ” 
که در س��احل راست و چپ رود جیحون،  همراه با فرمانروایان شهر 
و لشکر کش��ی های مربوط به س��ال 385 ه.ق. که منجر به وحدت 
خوارزم ش��ده اس��ت ، در کتاب ابن اثیر به خوبی روایت ش��ده است 

) 1402ق. : 107-108( 
غرجستان : نویسندة کتاب حدودالعالم )1362 :  93( از فردی به نام 
»شار« به عنوان پادشاه نام می برد که در روستای کوهستانی به نام 

بلکیان می نشست .
سیس��تان : ب��ا توجه به این ک��ه عّیاران و هواخواه��ان صّفاریان 
در آن حضور داش��تند بعد از فتح آن توس��ط احمدابن اس��ماعیل 
س��امانی  دستخوش شورش شده و در نهایت امیرانی چند از سال 
311 ه. ق. به حکومت س��امانیان گردن نه��اده و هدایایی به آن 

می پرداختن��د  ... 
تمّرد امیر خلف از س��امانیان منجر به محاصرة سیس��تان ش��د و 
در واق��ع اقت�دار سیاس����ی و ت��وان نظامی و مال��ی این امیر را 
ب��ه تحلیل برد . این ش��ه�ر در زمان امیر خل��ف، از نظر فرهنگی 
درخش��ید و دربار زرنج ، محل آمد و شد علما و فقها و ادیبان شد . 
) ابن اثیر، 1402ق. : 564- 563(؛ ) تاریخ سیستان : 307-310(.

بُس��ت و غ����زنه : در وصف حال امیران و حضورشان در تصّرف 
این منطقه مانند عّمال خلیفة عّباس�ی ، آلپتکین ) غالم ترک سامانیان (،  
سبکتکین حاجب کبیر و داماد الپتکی��ن که از سال 298 قمری به بعد 
حاکم بس��ت و غزنه بودند ، در متون آمده است  ) عتبی، 1375 : 23( و 

) حدودالعالم،1362 : 104(. 
کرمان : با توّجه به ویژگی امیران و حاکمانی که بر این شهر تصّرف 
داش��تند،  در دست حکومت س��امانیان و آل بویه، متغّیر بوده و علّت 
آن نیز حض��ور » ابوعلی محمدبن الیاس ُس��غدی » از امرای بزرگ 
نصرب��ن احمد بود که ب��ه کرمان گریخت و بر آن اس��تیال یافت ... 

) مقدسی، 1388ق. : 472( و ) ابن اثیر، 1402ق. : 587 – 585( 
سمرقند : این شهر قبل از سال 204 ق . که نوح بن اسد آن را به عنوان 
مرکز حکمرانی انتخاب کرده بود ، همواره زمینه های مرکزّیت حکومت 
را داش��ته اس��ت و تا سال 279 ه. نیز تعدادی از امرای قبل از اسماعیل 

سامانی در این شهر حکمرانی داشته اند ... ) رنجبر، 1363 :174( 
بخارا : تاریخ کهن ش��هر و مرکزّیت آن در خراس��ان و دیگر نواحی 
ش��رقی قلمرو اسالمی ، سبب توّجه عالمان و دانشمندان خراسان به 
آن ش��ده اس��ت . ) حمزه اصفهانی، 1340ق. : 198( معّرفی امیران و 
ش��اهان بخارا و توصیف عدل و ظلم آنان ) نظیر امیر ابروی ، حاکم 
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بخارا ( و یا وصف امیر اسماعیل سامانی در شهر رودکی ) بوی جوی 
مولیان  ... ( از نکاتی در معرفی امیران بخاراس��ت که نویس��ندگان و 
ش��عرا بدان پرداخته اند. معرفی امیران این شهر همراه با شرح وقایع 
تاریخی و اقدامات به عمل آمده آنان در بخارا،  به تفصیل در نوشتة 

نرشخی آمده است : ) 11:1351-10 و 48 – 47( 
توصیف احوال امیران شهرها به دسته های زیر تقسیم می شوند :

1. شهرهایی که دارای امیران و حاکمانی سیاست مدار و دانش دوست 
بودند  شامل سمرقند و بخارا که عالوه بر توصیف حال امیران شهر ، 
به دلیل وسعت شهر و سابقة کهن آنها  گرایش دانشمندان به مراکز 

علمی و آموزشی این شهرها بیشتر بوده است .
2. گاهی توجه به فرهنگ و علوم زمانه در منطقه ای مانند سیستان  
متأثّ��ر از آمد و ش��د علما و فقها و ادیبان به دربار » زرنج « اس��ت 
و این در زمانی بود که امیر خلف ، حاکم سیس��تان، هفت س��ال در 
محاصره قرار داش��ت  و این موضوع نشانگر اقتدار سیاسی ، اجتماعی 

و فرهنگی حاکم منطقه است .
3. معّرفی ش��هر ، همراه با امیران :  از ویژگی ه��ای ثابت در معّرفی 
مناطق مختلف شهری و منطقه ای، به گونه ای که شهر را با امیرش 
می ش��ناختند و امیر را با شهرش . در نتیجه هر شهر که به آن اشاره 

می شد  شاهان و حاکمان آن نیز معّرفی می شد .
ج( ویژگی معّرفی نواحی و قصبات شهر ، فضاهای شهر و تقسیمات 

کشوری :
جوزج��ان : اصطخری این والیت را ش��امل بیس��ت ناحیه می داند 
و از قصب��ة جوزج��ان به ن��ام جهودان یا جهودس��تان ن��ام می برد  

)1381ق. : 214( .
چغانیان : این ناحیه با توجه به چراگاه های خوبش تربیت اسب شهرت 

داشته است ) مقدسی،1388ق. : 283( و ) حدودالعالم،1362: 109( .
ختالن : از این ناحیه به شکوه و گستردگی و فزونی شهر هایش نام 

برده اند ) اصطخری، 1381ق. : 234(؛ ) مقدسی،1388ق. : 290( .
خوارزم : با توّجه به ویژگی جغرافیای سیاس��ی این منطقه به عنوان 
پایگاه مهم مس��لمانان در مقابل ترکس��تان ، محسوب می شد که تا 
اسپیچاپ و سرحد فرغانه امتداد داشت  ... ) ابن اثیر، 1402ق. : 107( 
کرمان : گس��تردگی و تنّوع اقلیمی این ناحیه و ش��هر های مهم آن 
) س��یرجان ، جیرفت ، بم و هرمز (  به انضمام معّرفی طوایف » بلوچ » و 
»قفص« که ساکن مناطق کوهستانی آن بودند  در منابع آمده است 

) اصطخری، 1381ق. : 134(؛ ) مقدسی،1388ق. : 468(. 
سمرقند : اش��اره به فاصلة ُسغد سمرقند تا بخارا ) 39 فرسخ ( ، وجود 
کهن دژ در این شهر و لقب »طرخان« که جهت پادشاهان سمرقند 
به کار می رفت در نوشتة ابن خردادبه ) 1386ق. : 231( آمده است . 
تفصیل فضاهای ش��هری نیز در کت��اب حدودالعالم )1362 :  108( 
بدین شرح است : " سمرقند شهری بزرگ و آبادان است و از باالی 
بام بازارش��ان یکی جوی آب روانست  ... و اندر وی خانگاه مانویان 
است و ایشان را » نغوشاک » خوانند و از وی کاغذ خیزدکی به همة 
جهان ببرند و رشتة قنب خیزد ، و رود بخارا بر در سمرقند بگذرد ."

بخارا : در مورد قدمت این شهر ، فرای ) 1372 : 23( به نقل از ُقّدامه 
بن جعفر آورده که بخارا توس��ط اسکندر ) ذوالقرنین ( بنا شده است . 
این ش��هر دو مرتبه به عنوان پایتخت در تاریخ معرفی ش��ده است 
) در عصر سامانی و قرن نهم و دهم هجری در دورة ازبکان ( . سابقة 
طوالنی این ش��هر بر اس��اس کاوش ها و تخمین های به عمل آمده ، 

متعلّق به مسلمانان و هفتالیان و کوشانیان به دست آمده است .

بررســی داده های معّرفی شهر و نواحی 
با توّجه به گس��تردگی شهر های خراس��ان و ماوراءالّنهر ، موّرخین و 
جغرافی دانان به مرکز والیت تأکید داشتند و آن را توصیف می کردند 
مانند : جوزجان ، ختالن ، خوارزم ، کرمان ، سمرقند و بخارا . در حقیقت 
این شهرها از مرکزّیت برخوردار بوده  و به عنوان شهرستان یا مشابه 

مرکز استان محسوب می شدند . 
د( ویژگی های وجه اقتصادی شهر :

ش��غل اصلی مردم ، محصول عمدة ش��هر ، بازرگانی و س��ودا گری ، 
دارایی اموال مردم ، اموال حاکم  ...

اقتصاد در شهر های سامانی را می توان به چند گروه ویژه تقسیم کرد  :
 گروه اّول مربوط به ش��غل اصلی مردمان ش��هرهایی اس��ت که به 
دامداری اش��تغال داش��ته اند، مانند جوزجان و چغانیان و غرجستان . 
اصطخری از انواع پوست به عنوان محصول عمدة جوزجان نام می برد 
)1381ق. :  214( منطقة چغانیان نیز به دلیل دارا بودن چراگاه های 
خوب به تربیت اس��ب ش��هرت داشتند  ) مقدس��ی،1388ق. :283( و 
) حدودالعالم،1362 : 109( غرجستان نیز به فراوانی غاّلت شهرت 
داش��ته و اهالی این ناحیه دامدار یا کش��اورز بودند  )همان : 93( و 

) اب��ن حوق��ل، 1366 :444( .
گروه دوم از شهرهای عصر سامانی  به عنوان مرکز تجاری و بازرگانی 
ش��هرت داشتند ، در متون به توصیف اقالم تجاری و بازرگانی اهالی 
آن اشاره شده است ، مانند مناطق خوارزم ، بُست و غزنه ، و سمرقند . 
مرک��ز تجارت بردگان ترک و خزر در خوارزم بود و عالوه بر آن در 
منسوجات نیز شهرت داشت و این کاال را با انواع پوست که از خزر 

می آوردند ، مبادله می شد  ) ابن اثیر، 1402ق. : 107( .
 بُس��ت و غزن��ه نی��ز از مراکز مهم تج��اری بود که با خراس��ان و 
هندوس��تان ارتباط اقتصادی داش��ت  ) حدودالعال��م،1362 :103( و 

) عتبی، 1375 :22( .
ش��هر سمرقند نیز به دلیل مرکزّیت سیاسی و قرار داشتن آن بر سر 
راه های مهم تجاری  مرکز بردگان ماوراءالّنهر بوده است . ابن حوقل ، 
بهتری��ن بردگان این منطقه را پرورش یافتة س��مرقند می داند. ضرب 
سکه های حکومت سامانیان و تولید و رواج کاغذ نیز بخشی از فّعالّیت 

اقتصادی سمرقند است ) ابن حوقل، 1366 : 222-221و 227( .
 گ��روه س��ّوم ، در بین دو گروه از اقتصاد ش��هری مانن��د تجارت و 
کش��اورزی قرار دارد  مانند ناحیة سیس��تان . این منطق��ه از توانایی 
اقتصادی نس��بتًا باالیی برخوردار بود که دلیل عمدة آن را می توان 
در موقعّی��ت ویژة تج��اری و ارتباطی این منطقه دانس��ت و از نظر 
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کشاورزی نیز می توان از وسعت مناطق و تنّوع انواع اقالم کشاورزی 
آن نام برد ) اصطخری، 1381ق. : 192و196( و ) یعقوبی، 1347 : 286( .

در جمع بندی اقتصاد شهر و نواحی این دوره می توان اقتصاد شهری 
را به س��ه گروه  تجاری ، کش��اورزی و دام��داری و اقتصاد ترکیبی 

تقسیم کرد ، که شامل تجارت و تولید کشاورزی است .
ه�( پنجمین ویژگی در موضوعات معّرفی ش��هر در متون،  مربوط به 
توصیفات فرهنگی و شامل مواردی چون مذهب و اعتقادات ، زبان ، 

علم و علما ، فرهنگ و هنر و ادب  ... است .
بررسی داده ها نشانگر این است که در عصر سامانی برخی از شهر ها 
مانند سمرقند و بخارا به عنوان مراکز علمی و فرهنگی اشتهار داشته 
و منطقه کرمان نیز با تنّوع مذاهب اسالمی و انواع زبان معّرفی شده 

است  ) اصطخری، 1381ق. :144( و ) مقدسی،1388ق.:469( .
قرار گرفتن این شهرها به عنوان قطب فرهنگی این عصر ، می تواند 

معلول سه عامل باشد : 
1. سابقة تاریخی و کهن در زمینة علوم و مدارس علمی .

2. س��ابقة فرهنگی و تمّدنی شهر به دلیل وسعت و مرکزّیت منطقه 
در مسیر راه های اقتصادی. 

3. امنیت نسبی ش��هر به ویژه در پایتخت حکومت مانند سمرقند و 
بخارا  از دیگر عوامل تأثیر گذار در پایداری فرهنگی شهر است .

 س��رزمین س��مرقند و بخ��ارا ب��ا توّجه ب��ه منابعی از جای��گاه علم 
و علم��ا و هنرمن��دان و ش��اعران و فقها و تربیت اس��اتید بزرگ در 
رش��ته های مختلف منابعی از معّرفی چهره های فرهنگی دارد مانند 
نسخة دس��تنویس کتاب »َقندّیه و َسَمرّیه« که مؤلف آن، محمدبن 
عبدالجلی��ل س��مرقندی و ابوطاهر خواجه س��مرقندی، به موضوع 
فرهنگ و ادب و علم و علمای مش��هور ش��هر پرداخته  اس��ت. این 
کتاب ارزش��مند به کوش��ش ایرج افشار منتشر ش��ده است  )1367( 

جدول1. معّرفی ویژگی های معّرفی شهر ها و میزان معّرفی پنج ویژگی در شهرهای 
مورد مطالعه. مآخذ : نگارنده.

Table 1. The introduction to characteristics of presenting cities and 
towns and the rate of presenting five characteristics in studied cities. 
Source: author.

موقعّیت فرهنگی شهر بخارا نیز در فراوانی علما و اندیشمندان ، همانند 
سمرقند است . ثعالبی در جهت معّرفی شاعران بخارا و توصیف احوال، 

اقدام به تألیف کتاب »یتیمه الّدهر« کرده است  )جدول 1(.

نتیجه گیری 
مطالعه متون در آثار تاریخی و جغرافیایی نویسندگان قرون گذشته  به ویژه با تمرکز این نوشته در آثار مکتوب مرتبط با عصر سامانیان  نشانگر 
آن اس��ت که موّرخین عصر اس��المی ، از الگوی ویژه ای در جهت معّرفی شهر ها و اماکن شهری و موضوعات مرتبط با آن  پیروی می کردند . 

نتایج حاصله از بررسی شهر های دهگانه ای که مورد پژوهش قرار گرفته اند عبارت است از : 
الف( حداقل سه ویژگی در معّرفی این شهرها از اشتراک موضوعی برخوردار بودند : شهر و اقلیم، شهر و تقسیمات منطقه ای، شهر و اقتصاد 

شهری و بازرگانی .
ب( در معّرفی شهرهای بزرگ مانند سمرقند و بخارا  عالوه بر پنج ویژگی عمده و کلّی که در متن مقاله به آن پرداخته شد  موارد جزیی تری 
نیز از مباحث ش��هری مورد توّجه قرار گرفته اس��ت مانند: توصیف فضاهای ش��هری ، آثار تاریخی ، زیبایی های ش��هری و محیطی  جغرافیای 

فرهنگی و جغرافیای سیاسی.
ج( محتوای متون تاریخی و جغرافیایی عصر کالس��یک ایران  ش��امل ظرفیت های باالی تنّوع توصیفی است که این موضوع زمینة گسترش 
علوم پایة انس��انی مانند ) تاریخ و جغرافیا ( و گرایش های تخصّصی آن در عصر جدید ش��ده اس��ت که امروزه با عنوان و صفات زیر از آن نام 

می بریم :
تاریخ و جغرافیای  طبیعی ، اقتصادی ، سیاسی ، نظامی و فرهنگی، هنری  . . .

متون کهن فاقد تیترهای متنوع است، اما با تجزیة متن می توان تیتر پنهان یا خاموش را مورد شناسایی قرار داد.
د( طبقه بندی علوم و دانش های ثبت شده در متون کهن ، به پژوهشگران گرایش های مختلف این ساحت این مکان را می دهد تا بتوانند ، با 
استخراج قواعد و ویژگی های توصیفی و تحقیقی مندرج در کتاب ها  مبانی دانش های بومی مرتبط با "مباحث بین رشته ای" را بنیان نهند  ...

ه�( دّقت در محتوای این منابع و اس��تخراج قواعد کلّی و جزیی در آن ، رس��انندة این حقیقت اس��ت که آثار گذشتگان را صرفًا توصیف و نقل 
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روایت و مستند نگاری ندانیم  و با تعّمق بیشتر در این متون بتوانیم عناصر و قواعد پژوهش های تاریخی را تحلیل کنیم .
و( در پایان اشاره می شود آنچه که در پرسش تحقیق و فرضیة قاعده مند بودن ) در ویژگی معّرفی شهر های عصر سامانی در متون کهن ( آمده  در 

بدنة اصلی مقاله پاسخ داده شده و به اثبات رسیده است .
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 Recognition of principles and characteristics of presenting cities in ancient texts
(Case study: the Samanid city)

Hamidreza Tavasssoli*

Abstract
This paper attempts to introduce the principles and characteristics of existing cities with studying the content, style and 
presentation of the historic periods of ancient texts from Islamic period historians – specially the authors of the fourth 
century to the seventh century AH. In this regard,ten cities have been selected as a sample fromSamanid era of Islamic 
civilization (Jowzjan, Chouchanian, Katl or Katlan, Karazm, Gorjestan, Sistan, Bast and Gazneh, Kerman, Samarkand 
and Bukhara).Due to the structure of the project,reviewed works and sources are classified in five titles: Introducing 
cities, respectively, started from “Climate and City” and terminated to “City and Culture”. Due to the case study that 
includes Samanid era, thepaper’s subjects are trying to identifyTransoxania and introducing cities’ characteristics in 
this period. The main body of the paper includes identifying and examining five topics from introducing and analyzing 
cities. These features are as follows:
1. Geographical and climate features of cities
2. Kings’ qualification and a brief description of their behavioral characteristics
3. Introducing counties and townships of cities
4. Economic characteristics of cities
5. Cultural features
Among the cities which studied in this paper, the first three featuresare used for presenting considered cities which 
authors choose that these cities have the largest and most complete introduction to cities as “Samarkand and Bukhara” 
and have discussed  economic and cultural characteristics of these cities. The paper’s question and the assumption of 
“regularity introduced in the cities of ancient texts” were answered in the main body of the article and classified infor-
mation has been analyzed. Also, the introduction of large cities has special and complete rule in away that the point of 
introducing the integrity of cities has not diminished.
Study’s achievements demonstrated the following findings:
a. In all of the cases presented by historians;Issues such as climate and city, regional divisions, and describing prin-
cess’ circumstances has been discussed.
b. The content ofhistorical and geographical contexts in Iran’sclassical era has high-capacity for variety of description.
c. Review and classification of knowledge recorded in ancient texts is underlying principles of indigenous science in 
order that the scholars can be able to link these texts to “interdisciplinary topics”.
d. With paying attention to the content of the resource,we can extract general rules and its details and organize ele-
ments and rules of historical research.

Keywords
Samanid cities, Historical texts, Khurasan and Transoxiana, Islamic notables.
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